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Riktlinjer vid beräkning av kostnader för undervisning som
ersätts inom ramen för GU-ALF
Beslut av ALF-nämnden 2009-12-14

Läkarprogrammets kliniska del finansieras dels via fakultetens grundutbildningsmedel dels
via GU-ALF. Gruppen fick vid ALF-nämndsmötet 091117 uppdraget att komma med förslag
på riktlinjer vid beräkning av kostnader som ersätts inom ramen för GU-ALF.
Den GU-ALF-finansierade undervisningen ska vara av så god kvalité som möjligt och hållas
inom ekonomisk ram. Eftersom förhållandena ganska mycket skiljer sig åt från en klinik till
en annan, krävs ett antal överenskommelser mellan verksamhetschef och den GU-ALF
ansvariga person, som av ALF-gruppen utsetts som representant för kursledningen.

Klinisk handledning
Med klinisk handledning avses undervisning som bedrivs i samband med patientrelaterad
sjukvård. Merkostnader för såväl tid för läkare som annan personal samt ev andra
omkostnader räknas in. Eftersom kostnaderna här, t ex under jourverksamhet, kan variera
måste schabloner accepteras. Rimlig mertid för läkare och annan personal en genomsnittlig
dag eller vecka på jouren eller på någon avdelning samt övriga kostnader diskuteras fram
mellan VC och GU-ALF-ansvarig.

Undervisningsmottagning
Med undervisningsmottagning avses särskild mottagning, vars huvudsyfte är undervisning.
I princip räknas kostnaderna på samma sätt som vid klinisk handledning, dvs merkostnader
för läkare, personal och ev labprover/undersökningar. Om man t ex på en
undervisningsmottagning tar en patient per timme i stället för en per halvtimme, sjukvården i
övrigt opåverkad, tas läkarkostnaderna för en halvtimme upp. Ökad tidsåtgång för annan
personal, extra åtgång på material eller extra provtagning, som enbart betingas av
undervisningssituationen, inkluderas i förekommande fall. Undervisningsmottagningar som
tar hand om patienter som annars skulle ha sökt primärvården eller proffspatienter, som över
huvud taget annars inte skulle ha sökt, tar upp hela kostnaden.

Gruppundervisning
Med gruppundervisning avses undervisning, som ej bedrivs i samband med sjukvård.
Gruppundervisning som ersätts med GU-ALFmedel är praktisk-klinisk till sin karaktär och
har inte fått sin finansiering via fakultetsfördelade medel. GU-ALFgruppundervisning skattas
i normalfallet på samma sätt som gruppundervisning på universitetssidan, dvs 45 min
gruppundervisning räknas i medeltal som 2 tim om inte särskilda förhållanden föreligger .
Patientbaserad undervisning, som inte kräver förberedelser räknas som 1 tim. Ersättningen
beräknas på landstingslönen eller på en genomsnittlig löne-schablon.

Föreläsningar
Föreläsningar ska som grundregel ersättas med fakultetens grundutbildningsmedel. Efter
särskild överenskommelse kan även GU-ALF-medel komma i fråga vid föreläsningar som
särskilt fokuserar på klinisk handläggning. Föreläsningar skattas i normalfallet på samma sätt
som på universitetetssidan, dvs 45 min föreläsning räknas som 4 tim. Ersättningen beräknas
sedan på landstingslönen.
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KLASS/kursamanuens
Undervisningsuppdrag kan under en begränsad period läggas ihop på särskild person och på
så vis finansiera ett GU-ALFfinansierat undervisningsuppdrag som KLASS/kursamanuens.

Praktiska prov
Praktiska prov som ingår i någon form av examination ska i första hand utföras av fakultetens
professorer och lektorer. Efter särskild överenskommelse kan även GU-ALF-medel komma
ifråga för ersättning till särskilt utvalda överläkare/specialister.

Adminstration av regionplacering
Administration av regionplacering torde i flertalet fall skötas av ansvarig institution. I de fall
denna administration handhas av kliniken ska denna ha fått särskilda GU-ALF-medel för
detta.

Handledarutbildning
Lönekostnader för läkare som går sådan utbildning

Kompetensutveckling
Kostnader för övrig pedagogisk/ämneskompetens-utveckling

Pedagogiskt utvecklingsarbete
För större pedagogiska projekt finns särskilda medel att söka 1-2 ggr/år. De år det bara är en
ansökningsomgång ligger ansökningstiden på våren. Smärre projekt som VC och den GUALF ansvarig är överens om kan finansieras med klinikens GU-ALFmedel liksom insatser för
reformeringen av läkarprogrammet som utförs av landstingsanställda.

Övriga kostnader
Utöver ovanstående förekommer ofta en del driftskostnader och ibland andra kostnader som
rimligen kan ersättas med GU-ALF-medel om VC och den GU-ALF-ansvarige är överens
därom. Tvätt av studenternas personalkläder ersätts med klinikfördelade GU-ALFmedel.

Redovisning
Redovisning av GU-ALF-medel ska enl ALF-planen t.v. göras årligen efter ovanstående
rubriker. Om övriga kostnader är av påtaglig storlek ska dessa grovspecificeras.
Redovisningen ska vara inlämnad påföljande år före 15 feb.

